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Sistemi ynë i sinjalizuesve
Pajtueshmëria me rregulloret statutore dhe rregullat e brendshme, si dhe parimet e
përcaktuara në Kodin tonë të Sjelljes dhe Kodin e Sjelljes për Partnerët e Biznesit, ka
përparësinë kryesore në Porsche Leasing. Është e rëndësishme të mësoni për sjelljen e keqe
të punonjësit ose furnitorit potencial dhe t'i jepni fund. Prandaj, ne i besuam Zyrës Qëndrore
të Investigimit te Volkswagen AG, që të operojë në emrin tonë, si një Sistem i Sinjalizuesve të
pavarur, të paanshëm dhe konfidencial. Bazuar në parimin e drejtësisë procedurale, sistemi i
sinjalizuesve, garanton mbrojtjen më të madhe të mundshme për sinjalizuesit, personat e
implikuar dhe punonjësit që kontribuojnë në hetimin e sjelljes së pahijshme të raportuar.

Nëse raporti juaj ka të bëjë me shkelje të mundshme serioze në lidhje me të drejtat e njeriut
dhe mjedisin nga furnitorët, Zyra e Investigimit do të informojë departamentet përgjegjëse, të
cilët do ta përpunojnë çështjen në përputhje me rrethanat.

Në një shikim

Linja direkte (24h/7d)
0049 5361 9 46300
00 800 444 46300

Përgatitja e një raporti në sistemin tonë të sinjalizimit

Përfaqësues të jashtëm ligjor
http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com

E-Mail
io@volkswagen.de

Kanali i raportimit online
https://www.bkms-system.com/vw

Personalisht – rezervoni takimin me email 
para vizitës

Adresa Postare
Investigation Office, Post Box 1717
38436 Wolfsburg (Germany)

Pika të jashtme kontakti
For further information, please refer to 
our Website.

Sistemi i Sinjalizimit ofron kanale të ndryshme për të raportuar sjelljen e gabuar të punonjësve
dhe furnitorëve të mundshëm, që lejojnë një rishikim dhe reagim të shpejtë nga kompania jonë
nëse është e nevojshme. Raportimet mund të bëhen 24/7 në çdo gjuhë.

Volkswagen Group Whistleblower System 

Lutemi, mund të drejtoheni pranë Zyrës së Investigimit, me pyetjet ose sugjerimet për përmirësim në
lidhje me Sistemin e Sinjalizuesve.

Për më tepër, Zyrtari ynë i Pajtueshmërisë/funksioni përgjegjës mund të adresohet gjithashtu në
të gjitha çështjet e Sistemit të Denoncuesit nëpërmjet e-mailit: jelena.kolovic@porscheleasing.rs, me 
telefon +38162477092]

A keni pyetje të mëtejshme? 


